
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

(ฉบับที่ 19) 

............................................................................. 

  

 ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและ 

ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 18) จากการติดตามการแถลงของ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ     

โรคดังกล่าว ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้  การสอบ             

การฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การด าเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด                 

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผล

และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา  

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้  

  1. การจัดการเรียนการสอน 

  1.1 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ขอให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบันพิจารณาให้มี

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวง

สาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการสอนผ่านระบบออนไลน์คู่ขนานไปในระหว่าง
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ที่มีการบรรยาย หรือจัดให้มีการบันทึกการสอนและเผยแพร่ให้นักศึกษาสามารถติดตามการสอน หรือวิธีการ

อ่ืนใดที่เหมาะสม ในการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนภายใน

มหาวิทยาลัยได้ และลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

   1.2 ให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามา            

ท าวิจัย การทดลองและโครงงานภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้ โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวง

สาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

  1.3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา

ตามตารางสอนของรายวิชา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในข้อ 1. ให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบันด าเนินการแจ้ง

แผนการด าเนินการของคณะ วิทยาลัยหรือสถาบันให้มหาวิทยาลัยทราบ  

 2. การสอบวัดผล 

  2.1 ให้งดการจัดสอบกลางภาคแบบปกติในห้องสอบภายในมหาวิทยาลัย หากคณะ วิทยาลัย

หรือสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนหรืออาจารย์ประจ าวิชาประสงค์จะให้มีการจัดสอบให้ด าเนินการ     

ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น 

  2.2 การจัดสอบปลายภาค หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่รุนแรง คณะ วิทยาลัยหรือ

สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนหรืออาจารย์ประจ าวิชาสามารถจัดสอบได้ทั้งในรูปแบบในห้องสอบภายใน

มหาวิทยาลัยหรือรูปแบบออนไลน์ 

 3. การด าเนนิมาตรการตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้ผู้สอนระบุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การสอบวัดผลให้ชัดเจนและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

  4. การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และการคัดเลือกโดยสถาบันอุดมศึกษาเอง ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใดที่จะต้องมีการด าเนินการ

ภายในมหาวิทยาลัย ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเท่าที่จะท าได้ และสื่อสาร

ให้ผู้สมัครรับทราบถึงขั้นตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นที่ต้อง

ให้ผู้สมัครมายังมหาวิทยาลัย ให้หลักสูตรแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ และจะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่
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กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 5. มาตรการทางด้านสาธารณสุข 

5.1 ให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทาง

ที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดจุดคัดกรองอุณหภูมิ การบริการแอลกอฮอล์

และตรวจการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพ้ืนที่อาคาร ส าหรับในบริเวณห้องเรียนให้จัดที่นั่งเรียนแบบเว้น

ระยะห่างและมีจ านวนรวมของนักศึกษาไม่หนาแน่นเกินไป 

   5.2 ให้นักศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหรือที่มีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวดตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แจ้งให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบันที่มี

การจัดการเรียนการสอนที่ตนศึกษาอยู่ทราบ และให้ด าเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับ

ถึงมหาวิทยาลัย และให้ปฏิบัติตน ดังนี้ 

     1) รายงานตัวโดยการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ผ่านไลน์ TU COVID-19 และในแอปพลิเคชันหมอชนะ 

    2) ท าการวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) จนกว่าจะครบระยะเวลา 14 วัน 

นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัย และแจ้งข้อมูลผ่านแบบติดตามอาการประจ าวันส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไลน์ TU COVID-19 

    3) ให้เฝ้าสังเกตอาการอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่ามีอาการไข้ หรือ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ              

ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว ให้เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลทันท ี

 6. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม

ดังกล่าว ให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุมัติจัดโครงการพร้อมระบุมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 19 (COVID-19) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติ

ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด และจะต้องจัดให้มีการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

6.1 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า - ออก

สถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนการเข้า – ออกจากสถานที่ท ากิจกรรม และรายงานตัวโดยการกรอกข้อมูล

ในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านไลน์ TU COVID - 19 
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6.2 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์   

ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส                  

โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสร่างกายตลอดเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.4 ให้จัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยและมีทางเดินภายในพ้ืนที่                       

ให้เพียงพอต่อการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

6.5 ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุตามขนาดพ้ืนที่ หรือก าหนดพ้ืนที่ต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน  

 อนึ่ง หากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ให้ผู้จัดกิจกรรมรีบด าเนินการแจ้งข้อมูลแก่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท ์02-696-6600 ถึง 2  

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่    1    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 

 
(รองศาสตราจารย์ เกศินี   วิฑูรชาติ) 

อธิการบดี 
 


